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BÁO CÁO 

Tổng kết Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 23/10/2015 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác thanh tra gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

 

Thực hiện Công văn số 452-CV/HU, ngày 21/10/2021 của Huyện ủy và 

Công văn số 5781/UBND-TCDNC, ngày 23/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 19/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 

23/10/2015 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra gắn 

với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 

Trên cơ sở kết quả thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: 

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Bác Ái là huyện miền núi, được tái lập và chính thức đi vào hoạt động 

tháng 01/2001, huyện có 09 đơn vị hành chính cấp xã. Trong thời gian qua, công 

tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn 

được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, chỉ đạo bằng nhiều văn bản, phân công 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra, phòng 

chống tham nhũng. Giao Thanh tra huyện tham mưu thực hiện các cuộc thanh 

tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Chánh Thanh tra huyện ban hành; đối 

với các Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Thanh tra tỉnh, Thanh tra các bộ ngành liên quan ngành nào giao ngành đó tham 

mưu triển khai thực hiện; đối với các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và thực 

hành tiết kiệm chống lãng phí, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu triển 

khai thực hiện. 

Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí trên địa bàn huyện được tăng cường, đặc biệt là các cuộc thanh tra trách 

nhiệm, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý. Trong thời gian qua không phát hiện các vụ việc tham nhũng, lãng phí trên 

địa bàn huyện. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 03-CT/TU 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực 

hiện Chỉ thị số 03-CT/TU. 

- Để cụ thể hóa các chỉ đạo tại Chỉ thị số 03-CT/HU cũng như các quy định 

của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong thời gian qua Ủy ban 

nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai và thực hiện các 
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quy định trên tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Thanh tra huyện và Phòng Tài 

chính - Kế hoạch, là hai cơ quan có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm 

chống lãnh phí. 

- Về xử lý sau thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước: việc thực hiện 

các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí, trong thời gian qua được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm triển 

khai thực hiện, theo đó giao Thanh tra huyện tham mưu thực hiện các cuộc 

thanh tra do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Chánh Thanh tra huyện ban 

hành; đối với các Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Thanh tra các bộ ngành liên quan ngành nào giao ngành 

đó tham mưu triển khai thực hiện; đối với các kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước và thực hành tiết kiệm chống lãng phí giao Phòng Tài chính - Kế hoạch 

tham mưu triển khai thực hiện. 

Trong thời gian qua Huyện ủy, Hội đồng nhận dân huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện đã ban hành 21 văn bản về việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị 

của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể: 

+ Huyện ủy đã ban hành 04 văn bản liên quan đến việc thực hiện Kết luận 

thanh tra số 1343/KL-UBND, ngày 19/12/2014 của chủ tịch UBND huyện; 

+ Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành 01 văn bản liên quan đến việc 

thực hiện Kết luận thanh tra số 1343/KL-UBND, ngày 19/12/2014 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện; 01 văn bản liên quan đến kiến nghị của Kiểm toán Nhà 

nước; 

+ Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 15 văn bản để thực hiện các kết 

luận, kiến nghị về thanh tra. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 03-

CT/TU 

2.1. Về phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo 

nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra gắn với công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí. 

Ủy ban nhân dân huyện luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng 

đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giao người đứng đầu các 

cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xử lý nghiêm 

trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương mình khi để xảy ra 

tham nhũng, lãng phí. 

2.2. Việc đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện 

chương trình, kế hoạch thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Hàng năm Ủy ban nhân dân huyện đều xây dựng Kế hoạch thanh tra và Kế 

hoạch phòng, chống tham nhũng để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, các 

nội dung về phòng, chống tham nhũng, lãng phí giao nhiệm vụ cụ thể cho từng 
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cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức. 

Quy định cụ thể về quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo rà soát các văn bản 

trên lĩnh vực kinh tế - xã hội đặc biệt liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên, 

môi trường, quản lý ngân sách để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, góp phần phòng 

ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.  

2.3. Kết quả thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch hàng năm gắn 

với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch thanh tra để triển 

khai thực hiện, việc xây dựng kế hoạch thanh tra luôn bám sát với định hướng 

thanh tra hàng năm của Thanh tra Chính phủ; kết quả luôn hoàn thành và vượt kế 

hoạch thanh tra đề ra. Chỉ đạo Thanh tra huyện thực hiện nghiêm túc kế hoạch 

thanh tra hàng năm, đặc biệt gắn công tác thanh tra với công tác phòng, chống 

tham nhũng, cụ thể: 

- Năm 2015 ban hành Quyết định số 1840a/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt theo kế hoạch năm 2015. 

- Năm 2016 ban hành Quyết định số 1978a/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt theo kế hoạch năm 2016. 

- Năm 2017 ban hành Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 12/12/2016 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt theo kế hoạch năm 2017. 

- Năm 2018 ban hành Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt theo kế hoạch năm 2018. 

- Năm 2019 ban hành Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt theo kế hoạch năm 2019. 

- Năm 2020 ban hành Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt theo kế hoạch năm 2020. 

- Năm 2021 ban hành Quyết định số 1767/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về phê duyệt theo kế hoạch năm 2021. 

Trong 07 năm, từ năm 2015 đến năm 2021 đã thực hiện 27 cuộc thanh tra 

trên các lĩnh vực (trong đó có 07 cuộc thanh tra trách nhiệm), kết quả đã phát hiện 

sai phạm và thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 74.650.933 đồng, nhưng 

không phát hiện các vụ việc tham nhũng. Qua thanh tra tuy không phát hiện sai 

phạm về tham nhũng, lãnh phí nhưng đã kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu 

sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

2.4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện Chỉ 

thị số 03-CT/TU ngày 23/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trong công tác 

thanh tra và phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

- Về phối hợp trong xây dựng kế hoạch thanh tra, hàng năm Ủy ban nhân 

dân huyện xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của huyện gửi Thanh tra tỉnh để 
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xử lý chồng chéo, trùng lặp trong thanh tra, sau khi có văn bản thống nhất của 

Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện ban hành để triển khai thực hiện. 

- Về phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện 

các cuộc thanh tra, được Ủy ban nhân dân huyện thực hiện đúng theo quy định 

tại Luật Thanh tra năm 2010, theo đó các cuộc thanh tra có nội dung liên quan 

đến ngành, lĩnh vực nào đều triệu tập hoặc mời những các bộ, công chức am 

hiểu về lĩnh vực đó tham gia Đoàn thanh tra. 

2.5. Việc đảm bảo các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác thanh tra gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm, củng cố, kiện 

toàn lại đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí; hàng năm ban hành quyết định giao chỉ tiêu biên chế cho cơ 

quan chuyên môn, trong đó có các cơ quan tham mưu về thực hiện các nhiệm vụ 

về phòng, chống tham nhũng, lãng phí như Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - 

Kế hoạch; kịp thời bổ sung người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tại các 

cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bố trí kinh phí, cơ sở 

vật chất nhằm giúp các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ. 

2.6. Công tác biểu dương, khen thưởng các tổ chức và cá nhân có thành 

tích trong công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng, lãng phí: 

Không có 

3. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh tra, phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định như 

biên chế cơ quan thanh tra được giao hàng năm thấp (03 biên chế) so với Đề án 

vị trí việc làm (05 biên chế), trong khi đó việc thực hiện các cuộc thanh tra có 

nội dung trải dài trên toàn bộ các lĩnh vực, địa bàn rộng, một số nơi đi lại khó 

khăn, không thuận lợi cho việc kiểm tra, xác minh; việc thu hồi tiền sau Kết luận 

thanh tra chưa đạt yêu cầu, nguyên nhân do các đối tượng bị thu hồi tiền không 

có khả năng nộp trả; một bộ phận nhỏ các bộ, công chức, viên chức chưa phát 

huy hết được vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí; việc triển khai thực hiện các văn bản của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện 

về phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí tại một số nơi chưa được người 

đứng đầu quan tâm triển khai kịp thời; chế độ thông tin, báo cáo về công tác 

phòng, chống tham nhũng của một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm 

túc. 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ. 

Trong thời gian qua, công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

luôn được Ủy ban nhân dân huyện qua tâm, chỉ đạo thực hiện, đã ban hành 

nhiều văn bản triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, đã tạo những 

chuyển biến tích cực, rõ nét trong nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, viên chức và người dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, 
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lãng phí. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung và tuyền truyền về 

phòng, chống tham nhũng nói riêng được tăng cường, triển khai đồng bộ trên địa 

bàn huyện. Công tác thanh tra, đặc biệt là thanh tra trách nhiệm đã kịp thời chấn 

chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các cơ 

quan, đơn vị; việc công khai minh bạch trong hoạt động tại các cơ quan, đơn vị 

được thực hiện thường xuyên như công khai số liệu về phân bổ dự toán, giao dự 

toán, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, công khai các thủ tục hành 

chính và kết quả thực hiện các thủ tục hành chính trên trang thông tin địa tử của 

huyện. 

Việc triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các 

cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả khả quan, không 

có trường hợp nào sử dụng lãng phí tài sản công, việc sử dụng ngân sách Nhà 

nước đảm bảo hiệu quả cho hoạt động của cơ quan. Qua đó tạo được chuyển 

biến tích cực về nhận thức và hành động trong thực hành tiêt kiệm chống lãng 

phí, cán bộ công chức có ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng văn phòng phẩm, 

bao quản sử dụng tài sản nhà nước. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU 

QUẢ CÔNG TÁC THANH TRA GẮN VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ. 

Để công tác thanh tra gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiểu quả quản lý, Ủy 

ban nhân dân huyện đề ra một số nhiệm vụ, giao các cơ quan tham mưu thực 

hiện trong thời gian tới như sau: 

1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 23/10/2015 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết TW3 (khóa X), Kết luận số 21-KL/TW ngày 

25/5/2012 của BCHTW Đảng (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác PCTN, lãng phí”; Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của 

Bộ chính trị “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý 

vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “ 

tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân 

và doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Kế hoạch số 128/KH-UBND, ngày 

15/8/2019 của UBND huyện về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về “tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 

hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc”. 

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật 

Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các chủ trương đường lối của đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa 

bàn huyện. 

3. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện thường xuyên, kiên quyết, đồng bộ, 

bảo đảm hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành 

vi tham nhũng đã đề ra trong các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của 
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Nhà nước, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của Luật Phòng, 

chống tham nhũng; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính 

phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về 

kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị. 

4.Tập trung thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu lực các cuộc thanh 

tra trong kế hoạch thanh tra được duyệt; kịp thời chỉ đạo tiến hành thanh tra đột 

xuất, giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm 

quyền, nhất là những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, liên quan đến hành 

vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gây bức xúc trong dư luận Nhân dân. 

5. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng hàng năm triển khai thực 

hiện trên địa bàn huyện. 

6. Tiếp tục rà soát, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các định mức, 

chế độ, tiêu chuẩn thuộc phạm vi quản lý, nhất là trên các ngành, lĩnh vực nhạy 

cảm, dể phát sinh tham nhũng, lãng phí nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý, phục vụ phát 

triển kinh tế-xã hội và góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý những hành vi 

tham nhũng, lãng phí. 

7. Tăng cường vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong 

việc sử dụng ngân sách phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, có hiệu quả 

và tiết kiệm, tổ chức công khai trên phương tiện thông tin việc sử dụng ngân 

sách, mua sắm, sử dụng tài sản công; công khai các nguồn vốn huy động, các 

quỹ có nguồn vốn huy động đóng góp của nhân dân; công khai việc quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội. 

Trên đây là báo cáo kết quả tổng kết triển khai Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 

23/10/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác thanh tra gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ủy ban 

nhân dân huyện báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Thanh tra huyện; Phòng TC-KH; 

- Lưu: VPUB; TTH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hồ Xuân Ninh 
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